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Carlo kookt      weer ‘mooi en eerlijk eten’

mensen die meer naar de prijs 
keke   n dan naar hun bord. Een 
echte kok leeft daar niet voor.”

Vorige chef belde
Hij blikt nu zonder spijt terug op 
de dertiende verdieping van zijn 
nieuwe stek, het restaurant Vane 
in Eindhoven. Onderdeel van het 
enige ‘vijfsterrensuperieurhotel’ 
van Brabant, NH Collection. Een 
voormalig bankgebouw in het 
centrum, aan de Vestdijk. Panora-
misch beeld rondom in deze 
groene toren, internationale allure 
vanaf de entree.

Chantrel werd een week na de 

sluiting van zijn Tilia gebeld door 
de vorige chef de cuisine van Vane, 
Casimir Evens. Die ging voor zich-
zelf beginnen met restaurant 
Odille in Sint-Oedenrode en 
haalde Carlo over. Waar zijn za-
kenpartner Mariëlle Vink ervoor 
koos om als zzp’er opdrachten aan 
te nemen, kwam hij weer in vaste 
dienst.

,,Prachtige plek om te werken, 
een mooie uitdaging en ze zochten 
iemand om te gaan verfijnen naar 
een hoger niveau. Maar ook om 
een en ander te regelen”, zegt de 
nieuwe executive chef van Vane.

Zo organiseert hij op afstand 

het dagelijkse ontbijt voor de 
hotel gasten, stuurt zijn mensen 
aan in de trendy skybar een ver-
dieping hoger en staat natuurlijk 
ook zelf met een tiental collega’s 
achter de kachels van Vane. Eters 
verwachten immers zijn signa-
tuur, komen ook voor de sterren-
kok van naam.

Stuiteren om zes uur
,,Eerlijk eten, mooie producten, 
geen versiering die verbergt wat er 
daadwerkelijk op je bord ligt. Daar 
zijn we volop mee bezig”, zegt de 
Brabander in hart en nieren. ,,Het 
was hier even wennen, even aan-

lopen, ik heb nu toch met honderd 
mensen te maken. Maar ik ben su-
perenthousiast.”

,,Joh, ik voel weer de passie voor 
mijn vak. Hard werken, vroeg 
heen, laat terug naar mijn huis in 
Etten-Leur. Maar om zes uur ’s 
ochtends lig ik al te stuiteren in 
mijn bed. Klaarwakker te beden-
ken wat ik moet inkopen, wat ik 
kan verbeteren of uitproberen. 
Een nieuwe chimichurri met bra-
men voor bij een stuk hert, Israëli-
sche steaktartaar, mijn Albufeira- 
saus, gefermenteerde vis als sushi 
zonder rijst... Dan ben ik weer de 
oude Carlo Chantrel.”

l        
Prachtige plek 
om te werken, een 
mooie uitdaging 
 – Carlo Chantrel over zijn 
nieuwe, Eindhovense stek

 e Carlo Chantrel is nu executive 
chef van het restaurant Vane in 
het hotel NH Collection Eindho-
ven Centre.  
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Brabantse ziekenhuizen gaan personeel uitwisselen
Zes ziekenhuizen in Brabant 
gaan vanaf komend jaar mede-
werkers uitwisselen om zo beter 
te kunnen inspelen op de 
enorme personeelstekorten in 
de zorg. De ziekenhuizen hopen 
zo ook minder afhankelijk te 
worden van het inhuren van dure 
zzp’ers.

De ziekenhuizen Bravis in Roosen-
daal en Bergen op Zoom, Amphia 
(Breda), ETZ (Tilburg), Catharina 
(Eindhoven), Jeroen Bosch (Den 
Bosch) en Anna Ziekenhuis in 
Geldrop beginnen met een groep 
medewerkers die er geen probleem 
mee hebben zo af en toe in een van 
de andere ziekenhuizen te werken.

Alle Brabantse ziekenhuizen 
kampen met enorme personeelste-
korten, waardoor de zorg in de knel 
dreigt te komen. Alleen al bij  
Am phia staan  75 vacatures open, in 
het Bravis een kleine dertig. Vooral 
aan gespecialiseerde verpleegkun-
digen voor de intensive care, de 
spoedeisende hulp en de operatie-
kamers is erg moeilijk te komen. 
Vacatures staan maandenlang en 
vaak nog langer open.

Kijkje in de keuken
Een deel van het personeel in het 
Bredase ziekenhuis is bereid om als 
dat nodig is bij een ander zieken-
huis in te springen,  zegt Amphia- 
bestuurder Christianne Lennards. 

,,Uit onze personeelsenquête blijkt 
dat een flink aantal mensen het 
leuk vindt om zo nu en dan een 
kijkje in de keuken van een ander 
ziekenhuis te nemen.”

De ziekenhuizen zijn nu vaak ge-
noodzaakt zzp’ers in te huren om 
de gaten te vullen. Maar die zijn 
veel duurder dan vast personeel, 
waardoor de loonuitgaven van de 
de laatste jaren behoorlijk oplopen. 
Zorgwekkend, vindt Lennards. „Je 
moet de hoofdprijs voor deze men-
sen betalen en dat maakt de ge-
zondheidszorg duurder”, vult Ro-
bert Wagenmakers namens de spe-
cialisten in het Amphia aan.

De ziekenhuizen proberen ook 
op andere manieren de personeels-

tekorten het hoofd te bieden. Zo 
komt het Amphia met een  eigen 
kinderopvang en krijgen verpleeg-
kundig specialisten op bepaalde af-
delingen (onder andere de opera-
tiekamers) een toeslag.

Desondanks moet nog steeds 
vaak een beroep worden gedaan op 
zzp’ers. Niet zelden gaat het om 
voormalig ziekenhuismedewerkers 
die ontslag hebben genomen, om-
dat ze veel meer kunnen verdienen 
als ze zich laten inhuren.

Scheve gezichten
Dat leidt tot scheve gezichten op de 
werkvloer. Zeker als die zzp’ers niet 
staan te trappelen om bijvoorbeeld 
nachtdiensten te draaien. ,,Daar 

zijn onze vaste medewerkers niet 
altijd blij mee en dat begrijp ik heel 
goed”, zegt Lennards. ,,Tegelijker-
tijd is continuering van de zorg ook 
erg belangrijk, waardoor het soms 
niet anders kan.”

Ruim een jaar geleden hadden de 
ziekenhuizen ook al plannen om 
personeel te gaan uitwisselen. Dat 
idee bleef toen steken in goede 
voornemens. In de tussentijd is aan 
medewerkers gevraagd of ze willen 
meedoen, hebben de onderne-
mingsraden van de ziekenhuizen er 
hun fiat aan gegeven en zijn er ge-
zamenlijke opleidingstrajecten ge-
start.  

 – Peter Ullenbroeck


